Beste parochianen,
we kunnen weer deelnemen aan de H. Mis…
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Lodewijkkerk
Josephkerk HH.PP.
r

De kerken zijn actief gebleven
Vijf dagen per week was er een kerk open voor eucharistische aanbidding, drie keer in de Josephkerk
ook voor
d
biechtgelegenheid (achter veilig plexiglas). Dagelijks is de H. Mis (achter gesloten deuren) opgedragen voor de
vele intenties en de priester communiceerde “namens allen” (Thomas van Aquino). De livestream verbond ons
drie keer per week met het altaar. De geestelijke Communie was een (her-)ontdekking en voor velen een moment
van troost en steun tijdens de Eucharistie via de media. Elke avond is de Rozenkrans gebeden met zo’n 50, 60
mensen samen, nu al zeker 70 avonden achtereen. De Alpha online begon,
de Katho-Quiz en de digitale koffiekamer op zondag. Velen zijn trouw, actief We missen de échte ontmoeting
en creatief geweest in het onderhouden van contacten en ondersteunen
met de Heer in de H. Communie,
van elkaar. De gezinnen versierden gebedskaarsen en kaartjes en kinderen
het samen met elkaar bidden in de
brachten die bij mensen aan huis. Dank aan allen die bij deze initiatieven
kerk en het elkaar spreken erna!
hebben meegeholpen en zich daarvoor hebben ingezet.
Gelukkig weer ter Communie …
Onze bisschoppen hebben op 20 mei een drietal protocollen vastgesteld om weer samen te komen in de kerk:
Voor de gelovigen, Voor de kerkgebouwen en Voor de bedienaren. Deze protocollen zijn gedetailleerd en erop
gericht om “waardig en veilig samen te kunnen vieren.” We willen als parochie zorgvuldig bij deze protocollen
aansluiten. De volledige teksten staan op www.bisdomrotterdam.nl en www.lodewijkparochie.nl.
Maand juni maximaal 30 mensen per viering + parochie-retraite
Van maandag 1 tot en met zaterdag 13 juni mogen 30 mensen bij de
Missen zijn, maar er wordt nog géén Communie uitgereikt.
Gaat u niet zomaar naar één van die Missen toe. Maar mailt u naar
welke Mis u wilt gaan en u krijgt een bevestiging of alternatief terug:
ja@ikwilnaardemis.live

14 stappen van de Eucharistieviering
op weg naar de Communie
Parochie-retraite 1 – 13 juni:
10 min. uitleg en 10 min. gebed
elke dag op ieder tijdstip te bekijken
via een van de 2 websites

Deze twee weken gebruiken we voor een voorbereidende retraite op
het weer ontvangen van de Heer in de Eucharistie.
Vanaf Sacramentsdag mag de H. Communie weer uitgereikt worden. We gaan ervoor zorgen dat zoveel mogelijk
van u vanaf die dag op de weekdagen en zondagen erna weer een keer bij de Mis kunnen zijn om de H.
Communie te ontvangen. Die weken worden er 25 Missen(!) gelezen, dus er is gelegenheid voor u allen. Voor
deze weken kunt u al gebruik maken van de inventarisatie-site, waarover nu iets meer.
Vanaf de maand juli maximaal 100 mensen per viering: aanmelding via de inventarisatie-site
Voor de kleinere Lodewijkkerk betekent dit ongeveer 65 mensen, voor
Inventarisatie voor de Zondagsmis
de enorme Josephkerk is 100 geen enkel probleem. Op de sites vindt u
komende week het inventarisatie-formulier. Dit is erg formeel, maar we
Vul het inventarisatie-formulier in
willen er voor zorgen dat iedereen zeker 1x in de 2 weken op zondag
voor een hele maand.
naar de kerk kan komen. We gaan kijken hoe dit werkt. Na de zomer
U ontvangt na enige tijd uw
komen we met een gepast aanbod, mogelijk door extra vieringen.
persoonlijke Misschema terug.
Eucharistie via livestream en TV – zolang het nodig is
Elke zondag blijft de Eucharistie mee te vieren via de livestream. Bij de zondagsplicht gaat het niet om het ontvangen van de Communie, maar om de Mis mee te vieren. Tijdens Weekmissen kunt u alsnog ter Communie.
Thuiscommunie
Mensen die niet naar de kerk kunnen of durven komen, kunnen vragen om de H. Communie thuis te ontvangen.
Aarzelt u niet om naar de mogelijkheden te informeren.
Hoe bij en in de kerk?
Bij de deur wordt u verwelkomd door een gastvrouw/gastheer. Deze zal u ter plekke uitleggen langs welke weg u,
na het desinfecteren van de handen , naar een plaats in de kerk kunt gaan. Alles is zo voorbereid dat het veilig is

en alle ruimte wordt gewaarborgd. Gezinnen en huisgenoten kunnen uiteraard bij elkaar een plek krijgen. De
vieringen zijn voorlopig zonder koorzang én samenzang, d.w.z. we mogen niet meezingen! Rustig orgelspel en een
cantor kunnen de vieringen ondersteunen, maar we mogen als gelovigen niet meezingen.
H. Communie
Maximale veiligheid bij
het belangrijkste moment.

Vlak voor het ter Communie gaan wordt gevraagd nogmaals uw handen te
desinfecteren. Het beste is uw eigen flesje hiervoor mee te nemen. De H.
Communie wordt middels een ‘lepeltje’ of ‘pincet’ (dat zijn oude liturgische
tradities, meer daarover later) en vanachter een klein plexiglasscherm uitgereikt.

Laten we groeps-ontmoetingen buiten bij de kerkdeur vóór en na de viering vermijden. Met deze of gene kunnen
we natuurlijk op afstand even bijpraten en anderen groeten. Koffie-ontmoetingen op zondag worden aangeboden
waar dit écht kan, namelijk in grote zalen of buiten.
De toiletten graag zo min mogelijk gebruiken. Deze worden telkens goed gereinigd.
Voorkomen is beter dan …
Laten we ervoor zorgen dat in of rond de kerken op geen enkel moment een (kleine) haard van besmetting kan
ontstaan. We willen niet dat mensen ziek worden en kerken weer dicht
moeten. Iedereen heeft hier dus zijn verantwoordelijkheid!
In plaats van de Sacramentsprocessie
3 x begeleide aanbidding in 3 kerken
De algemene richtlijnen blijven van kracht: hygiëne – handen reinigen –
Zondag 14 juni
hoesten en niezen in ellenboog – papieren-zakdoekjes – bij
15.00 uur Joseph
verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven. En natuurlijk:
15.45 uur Harteburg
gezond verstand en gepaste afstand houden, 1,5 meter minimaal.
16.30 uur Lodewijk
Uitvaart - huwelijk - juni max. 30, vanaf juli max. 100 aanwezigen.
Erna zegen van stad en ommelanden
Orgelspel en een cantor kunnen deze begeleiden. Er is geen koorzang
Aanmelden max. 30 per kerk via:
en geen samenzang.
ja@ikwilnaardemis.live
Dopen - Neemt u contact op met de pastoor of de diaken.
Biecht - In een ruimte of de openlucht waar voldoende afstand kan worden bewaard.
In de Sint Josephkerk is zoals gezegd een veilige biechtplek gemaakt met plexiglas.
H. Missen (Aanmelding verplicht)
Zondag

10.00 Lodewijk
11.30 Joseph

Maandag
Dinsdag
Woensdag

09.00
09.00
09.00
19.00
09.00
09.00
19.00
09.30
19.00

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Lodewijk
Petrus
Lodewijk
Joseph*
Lodewijk
Petrus
Lodewijk
Lodewijk
Petrus

Aanbidding vrijdag 14.00 – 23.00 en
zaterdag 10.00 – 14.00 uur – Lodewijk
Biecht - voor en na de
Woensdagavondmis – Joseph*

Ziekenzalving – Deze is natuurlijk mogelijk, zij het met een klein aantal
aanwezigen. Bij corona-gerelateerde zieken met de veiligheidsmaatregelen die de instanties aangeven. Zoals we al jaren zeggen:
wacht niet tot het laatste moment. De Ziekenzalving is een kracht
tijdens de ziekte, niet alleen bij het sterven.
In de protocollen staan verdere details. De tekst van het Protocol voor
de gelovigen ligt ook in de kerken klaar.
En na de zomer? – Digitale nieuwsbrief
We hebben een beetje geleerd nu stap voor stap te leven. Hoe de
situatie na de zomer is weten we nog niet. Een dezer weken ontvangt
u de eerste digitale nieuwsbrief via email. Zorgt u er dus voor dat we
uw email-adres hebben! Dan blijft u op de hoogte van alle
ontwikkelingen.
Nu zijn we dankbaar dat we stap voor stap weer naar de kerk kunnen
komen en de H. Communie kunnen ontvangen en elkaar weer even
zien. Laten we samen zorgen dat we “waardig en veilig” kunnen
vieren. Hartelijke groet,

* Vanaf 17 juni
www.lodewijkparochie.nl
www.sintjosephleiden.nl

email: lodewijkparochie@gmail.com
email: info@stjosephleiden.nl

Pastoor Smith
071 5130700 / jhsmithpr@gmail.com

